
Z Á P I S   č. 2/2017 
z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi, 

ze dne 20. 11. 2017 
 

Přítomni: 
 
předseda:   Ing. Petr Ondrášek, 
místopředseda:  Ing. Lubomír Stříž, 
členové: Ing. Rostislav Hanák, Ing. Zdeňka Jeřábková, Jiří Mikel, Petr Macek, Levon Hovhannisjan, 
Ing. Petr Fučík, Jiří Voneš, Mgr. Jan Vlček, 
 
omluven:  Ing. Milan Vlk ze zdravotních důvodů, Ing. Hanák - zpoždění 
 
tajemník:   Mgr. Karina Kiesslingová, 
 
hosté: Mgr. Dagmar Montagová, administrátorka dotace Podporu tělovýchovy dětí a mládeže; 

PaedDr. David Holman, místostarosta. 
 
 
Předseda Sportovního výboru ZM (dále jen SV) zahájil jednání v 17:05 hod., přítomno 9 členů výboru, 
výbor je usnášeníschopný. 
 
Program: 
 

1. Příprava vyhlášení ankety Sportovec města Kuřimi; 
2. Projednání žádostí o dotace z programu Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými 

trenéry na rok 2018; 
3. Projednání žádostí o dotace z programu Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi na rok 

2018; 
4. Různé. 

 
Předseda SV Ing. Ondrášek navrhuje upravit program jednání a projednat nejprve bod 2. a 3.  
Program jednání se změnami byl schválen. 
 
Hlasováno: pro 9  - SCHVÁLENO. 
 
 
Na jednání výboru se v 17:10 hod dostavil Ing. Hanák. Přítomno 10 členů výboru. 
 
 

Bod 2. 
Projednání žádostí o dotace z programu Podpora tělovýchovy dětí a mládeže 
kvalifikovanými trenéry na rok 2018; 
 
Předseda SV Petr Ondrášek informoval, že v řádném termínu bylo podáno 7 žádostí o poskytnutí 
podpory, v roce 2016 žádalo o podporu 5 žadatelů. Nyní nově v Dotačním programu žádá o podporu 
Plavecký klub Kuřim, z.s. a Fotbalová školička, z.s. Rozpočet programu je stejný jako v roce 2016 ve 
výši 300.000 Kč. V loňském roce byly z programu uděleny dotace v celkové výši 260.200 Kč a rozpočet 



nebyl vyčerpán. V letošním roce je požadovaný příspěvek žadatelů ve výši 462.325 Kč (154 % vůči 
rozpočtu).  
 
Všechny podané žádosti podle administrátorky splnily formální náležitosti. Žádost Atletického klubu 
Kuřim, z.s. letos už obsahuje platné licence trenérů, v minulém roce je dodávali až před podpisem 
smlouvy, doložena byla jen čestná prohlášení. Ostatní žadatelé doložili platnou kvalifikaci trenérů a 
tréninkové plány. 
 
Předseda Ing. Ondrášek sdělil, že rozpočet 300 000 Kč je tedy o 162.325 Kč nižší (35 %), než kolik je ze 
strany žadatelů požadováno. S ohledem na skutečnost, že součet požadavků žadatelů je vyšší, než je 
rozpočtem stanovený limit pro tento program, je třeba krátit požadované finanční částky v žádostech 
o dotaci, přestože výpočet žádané částky splňuje podmínky dle programu.  
 
FC Kuřim, z.s. a Sportovní klub Kuřim, z.s., oddíl házené, žádali částku v maximálním limitu dotace, ač 
nepokrývá skutečné výdaje klubů. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele z tohoto programu 
činí 120.000 Kč (40 % z 300.000,- Kč). U žádosti Spolku Florbal Kuřim není v příloze žádosti správně 
proveden výpočet žadatelem, protože maximální výše podpory na jednoho trenéra byla v programu 
stanovena na 1.500 Kč měsíčně. 
 
Ing. Ondrášek podrobně seznámil členy s tabulkou s bodovým hodnocením jednotlivých žádostí a 
podle stanoveného pořadí dle hodnotících kritérií představil návrhy na jednotlivé výše navržených 
dotací.  
 
Mgr. Vlček navrhnul, aby žadateli Fotbalová školička, z.s. nebylo vyhověno, neboť nepatří do 
způsobilého okruhu žadatelů dle znění článku 3 předmětného Dotačního programu. Současně 
navrhuje, aby uvolněná částka navýšila návrh dotace pro Plavecký klub Kuřim, z.s.  
O návrhu na neposkytnutí dotace ve výši 1.000,- Kč pro Fotbalovou školičku z.s. bylo orientačně 
Hlasováno: pro 7  - SCHVÁLENO. 
 
Ing. Stříž navrhl uvolněnou částku věnovat trenérům Atletického klubu, z.s. 
Hlasováno: pro 10  - SCHVÁLENO. 
 
Tabulka byla v další diskusi schválena a výbor se shodnul na krácení příspěvku všem žadatelům 
s přihlédnutím na hodnocení žádostí, počtu trénovaných dětí a celkový počet licencovaných trenérů. 
Celková výše dotací ke schválení ZM činí 300.000,- Kč.  
 

Přijaté usnesení:  
SV doporučuje ZM poskytnutí dotací z Programu finanční podpory tělovýchovy dětí a mládeže 
kvalifikovanými trenéry na rok 2018 v celkové výši 300.000 Kč dle přílohy. 
 
Hlasováno: pro 10  - SCHVÁLENO. 
 
Po projednání tohoto bodu opustila paní Mgr. Montagová jednání SV, cca v 17:34 hodin. 
 
 

Bod 3. 
Projednání žádostí o dotace z programu Podpora sportovní činnosti ve městě 
Kuřimi na rok 2018; 
 
Předseda SV Petr Ondrášek informoval, že bylo podáno 54 žádostí o poskytnutí podpory na sportovní 
činnost pro rok 2018 v celkové výši 3.526.056 Kč, což je rekordní počet žádostí, který představuje 



176,3 % vůči rozpočtovému limitu 2.000.000 Kč, proto výbor nemůže uspokojit žádosti v plné výši. 
Neuspokojené požadavky musí být minimálně ve výši 1.526.056 Kč. Program je nově koncipován do 
tří oblastí, žádosti se podávaly na celoroční činnost, jednorázové akce a pronájmy sportovišť.  
Ing. Stříž zmínil, že částky za pronájmy sportovišť zůstávají převážně ve sportovních zařízeních, které 
jsou v majetku města Kuřimi. Připomenul, že na přelomu tisíciletí byly podmínky pro sport dětí 
v objektech města nastaveny tak, že děti sportovaly zadarmo. Pak se tato situace změnila a 
sportoviště se začaly platit. Kluby dnes nedostávají tak vysoké dotace, aby tento náklad pokryly, a 
musí ho dofinancovat z vlastních zdrojů. 
Podle Jiřího Voneše některé kluby, a mezi nimi i Plavecký klub Kuřim, z.s. do města za pronájmy 
sportovišť pro dětské oddíly vrátí mnohem více, než čerpají. FC Kuřim, z.s. a Atletický klub, z.s. tento 
problém nemusí řešit, mají pronájem stadionu zdarma.  
 
Ing. Ondrášek: dle sumarizace požadavků v žádostech o dotaci na pronájmy v programu chybí 
přibližně 800.000 Kč, přičemž je Dotačním programem stanovený maximální finanční limit na 1 žádost 
400.000,-Kč a žádný žadatel nepožadoval částku přesahující tuto hranici. Otázkou zůstává, co bude 
v roce 2018, kdy bude zprovozněna městská sportovní hala. Kluby nemají s budoucím 
provozovatelem vyjednány podmínky, za jakých budou v hale působit. Doporučuje vrátit se k otázce 
později v bodě 4. Různé. 
 
Předseda SV seznámil členy výboru s tabulkou žádostí na celoroční činnost přiděleným bodovým 
hodnocením udržitelnosti a kvality projektu. Na základě hodnocení byly žádosti seřazeny do pořadí 
(od největšího počtu bodů), v němž budou výborem projednávány. 
 
Ing. Stříž představil návrh příspěvku podle jednotlivých žadatelů vždy s ohledem na rozpočet 
žadatele, zejména spoluúčast, dále členskou základnu a počty aktivně sportujících dětí. 
 
Jiří Voneš se ptá, proč Orel jednota Kuřim předkládá dvě žádosti – jednu na celoroční činnost florbalu 
a ve druhé žádosti jsou všechny ostatní sportovní kroužky zaštítěné „Orlem“. Petr Ondrášek 
odpovídá, že v případě florbalu jde o samostatně organizovaných 32 dětí, které florbal hrají. Ostatní 
sportovní kroužky Orla pak vedou jinou skupinu 74 dětí (dle žádosti o poskytnutí dotace).  
 
Jiří Voneš navrhuje snížit příspěvek u žadatele Sportovně střelecký klub, neboť střelecký sport je 
organizován převážně pro dospělé. ČSS, z.s. – Sportovně střelecký klub Kuřim v žádosti uvádí pouze 2 
členy z Kuřimi do 18-cti let.  
Orientačně Hlasováno: pro 7  - SCHVÁLENO. 
 
Petr Macek navrhuje zvýšit navržený příspěvek pro nový spolek Lezčata, z.s. na celoroční činnost.  
Orientačně Hlasováno: pro 10  - SCHVÁLENO.  
 
Mgr. Vlček upozorňuje na to, že je dobré zachovat nastavenou praxi, aby 3 hlavní kuřimské sporty: 
fotbal, házená a plavání byly přibližně finančně vyrovnány v součtu pronájmů a celoroční činnosti.  
Orientačně Hlasováno: pro 10  - SCHVÁLENO.  
 
Administrátor dotace upozorňuje, že žádost Jarmila Pallotová nesplňuje formální kritéria žádosti, 
žádost není řádně vyplněná, po vyzvání k opravě formuláře žádosti o dotaci zaslala údaje v prostém 
e-mailu, který byl pro účely hodnocení žádosti sportovním výborem přiložen. Mimo jiné uvádí sídlo 
v Kuřimi, ale dle justice.cz má sídlo v Lelekovicích. Ing. Ondrášek navrhuje žádost zamítnout a 
informovat žadatele s odůvodněním po schválení v ZM.  
Orientačně Hlasováno: pro 10  - SCHVÁLENO.  
 
Návrh na snížení příspěvku pro oddíl stolního tenisu, z důvodu využívání tělocvičen ve školách. 
Hlasováno: pro 6  - SCHVÁLENO. 



Ing. Stříž přednesl návrh na navýšení příspěvku pro Atletický klub, z.s. Podařilo se jim významně 
rozšířit členskou základnu a atletika je pohybový základ pro všechny sporty. Oblast by se měla 
podporovat. 
Hlasováno: pro 10  - SCHVÁLENO. 
 
Návrhy příspěvku na pronájmy představil členům výboru Mgr. Vlček.  
Jiří Voneš: SK TORI judo Královo Pole by mělo mít zakotveno ve smlouvě, že dotace určená na 
pronájem sportovišť bude použita výhradně ve městě Kuřim. 
Ing. Jeřábková: na sokolovně platí 200,-Kč/hod 
Hlasováno: pro 7  - SCHVÁLENO. 
 
Diskuze nad žádostmi o pronájmy.  
Diskuze nad existencí konkurenčních sportovních klubů se stejným zaměřením.  
Ing. Hanák navrhuje, aby se kluby se stejným sportovním zaměřením spojily. 
David Holman: P. Jahoda, vedoucí Fotbalové školičky, z.s. vede ročníky nejmladších dětí, které pak 
předá FC Kuřim, z.s. 
Ing. Jeřábková navrhuje navýšit 4.000,- Kč na pronájmy pro Fotbalovou školičku, z.s. 
Hlasováno: pro 1  - NESCHVÁLENO. 
 
Ing. Ondrášek navrhl 1.000,-Kč příspěvku na celoroční činnost pro Ondřeje Čejku. Činnost kinball je 
marginální a především pro dospělé.  
Hlasováno: pro 10  - SCHVÁLENO. 
 
Ing. Ondrášek vysvětlil smysl programu „Hodina tělocviku navíc“.  
Jiří Voneš navrhuje, aby byly mírně navýšeny žádosti na pronájmy mládežnických oddílů umístěných 
do městských sportovních zařízení u plavání a házené s ohledem na to, že požadovaný příspěvek ani 
nepokryje tyto náklady.  
Orientačně Hlasováno: pro 10  - SCHVÁLENO.  
 
Ing. Ondrášek navrhuje navýšení příspěvku pro DDM v žádosti na pronájmy, aby v celkovém součtu 
s celoroční činností byl udržen poměr na jedno sportující dítě.  
Orientačně Hlasováno: pro 10  - SCHVÁLENO. 
 

Přijaté usnesení:  
SV doporučuje ZM poskytnutí dotací z Programu finanční podpory sportovní činnosti města Kuřimi 
na rok 2018 v celkové výši 2.000.000 Kč dle přílohy. 
 
Hlasováno: pro 10  - SCHVÁLENO. 
 
 

Bod 1. 
Příprava vyhlášení ankety Sportovec města Kuřimi 
 
Předseda SV Ing. Ondrášek navrhuje vyhlásit anketu už v prosinci 2017. V minulém ročníku  
bylo možné zasílat návrhy na nominace do 15. února 2017.  
 
Letos navrhuje termín pro zaslání návrhů do 10. ledna 2018 a následné svolání výboru na pondělí 
15. ledna 2018, kde výbor návrhy vyhodnotí a dohodne harmonogram přípravy vyhlášení ankety. 
Předpokládaný termín vyhlášení ankety je koncem února dle volné kapacity Klubu Kotelna. 
 



Návrhy na nominace bude možné posílat s využitím nominačního formuláře jako v loňském roce 
nebo e-mailem odeslaným na ondrasek@kurim.cz.  
 
Sportovce či družstva může sportovní veřejnost nominovat bez určení kategorie. O nominaci 
sportovce do kategorie rozhodne SV. Ing. Ondrášek navrhuje stejný postup jako v předchozích letech 
- ve všech kategoriích A, B, C, D, E, F, H vybrat z nominovaných tři nejlepší v dané kategorii a z nich 
vždy určit vítěze. 
 
Ing. Stříž navrhuje upravit čl. 4 pravidel ankety.  

 

Přijaté usnesení: 
Sportovní výbor schvaluje postup přípravy ankety Sportovec města Kuřimi dle zápisu. 
 
Hlasováno: pro 10  - SCHVÁLENO. 
 
 

Bod 4. 
Různé 
 
1. Předseda SV Ing. Ondrášek upozornil na problémy žadatelů s vysokou administrativou vyúčtování 
programu Podpora dětí a tělovýchovy mládeže kvalifikovanými trenéry. Žadatel musí pro rok 2017 
účetně vykazovat veškeré odměny pro trenéry ze zákona na hodinovou sazbu, zatímco pro potřeby 
vyúčtování programu za rok 2017 musí vést duplicitně druhou evidenci na tréninkovou jednotku 
(např. 90 minut nebo 45 minut). Dvojí evidence je pro účetní jednotky zatěžující administrativa.  
 
Navrhuje, aby ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z tohoto programu na rok 2018 byla 
aplikována změna ve vyúčtování dle článku III. že příjemce dotace doloží vyúčtování čerpání dotace 
přehledem v převodu na počet odtrénovaných hodin (60 minut), nikoli „tréninkových jednotek“.  
 

Přijaté usnesení: 
SV doporučuje ZM schválit úpravu dokumentu VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z 
ROZPOČTU MĚSTA KUŘIMI platnou na rok 2018 pro dotace poskytované na základě dotačního 
programu „Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry pro rok 2018“ dle zápisu. 
 
Hlasováno: pro 10  - SCHVÁLENO. 
 
2. Členové výboru se závěrem zasedání vrátili k diskusi o celkovém množství zamítnutých žádostí 
v programu na podporu sportovní činnosti.  
 
Ing. Ondrášek navrhuje, aby výbor doporučil zastupitelstvu v průběhu roku 2018 výjimečně vyhlásit 
druhé kolo pro žadatele, které by reflektovalo potřeby s ohledem na změnu členské základny a 
finanční náročnost sportovní činnosti. Tyto potřeby stávající rozpočet programu nemohl uspokojit. 
 
Petr Macek navrhuje, aby město Kuřim oddělilo část nákladů na pronájmy do městských zařízení do 
samostatného programu, neboť samo město pak může lépe a přehledněji regulovat v případě 
navýšení ceny za pronájmy městských zařízení (Kulturní dům, Klub Kotelna, tělocvičny kuřimských 
škol, sportovní hala, bazén, nafukovací hala) také rozpočet na účelové dotace s přihlédnutím na 
přesné rozpisy využití těchto zařízení. 
 
 

mailto:ondrasek@kurim.cz


Přijaté usnesení: 
SV doporučuje ZM, aby město Kuřim oddělilo ze stávajícího PFP finanční podporu spolkové, 
kulturní a sportovní činnosti v případě nákladů, které se týkají pronájmů zařízení v majetku města 
Kuřimi nebo v zařízení se 100% majetkovým podílem města Kuřimi a navrhuje vyčlenit tento účel 
do samostatného programu určeného výhradně na pronájmy na kulturní, sportovní a spolkovou 
činnost. 
 
Hlasováno: pro 9  - SCHVÁLENO. 1 (Petr Fučík) – SE ZDRŽEL. 
 
 
Předseda SV ukončil jednání výboru v 19:08 hod. 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Ondrášek 
předseda Sportovního výboru ZM Kuřim 
 
 
V Kuřimi 20. 11. 2017 
Zapsala: Mgr. Karina Kiesslingová 
 
 

  
 


